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RESUMO 

 

Essa pesquisa qualitativa tem como proposta relatar, através de um 

estudo de caso descritivo, o processo de formação de um professor de 

Sociologia da escola básica durante sua trajetória acadêmica, onde fez parte 

durante dois anos de um projeto institucional de apoio à formação de futuros 

profissionais da área de educação, no qual este conta a importância de uma 

formação mais específica, cujo papel é feito pelo PIBID, que atende as 

demandas dessa formação onde a licenciatura não é protagonista.  

Entender que a prática, durante sua formação profissional, é 

importante para que o professor esteja preparado quando adentrar ao 

mercado de trabalho e levar consigo uma nova didática para as salas das 

escolas públicas, onde há grande carência de recursos a serem utilizados, é 

um aspecto fundamental discutido nesse estudo.  A pesquisa foi feita durante 

os meses de fevereiro e março de 2016.   
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transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda.” 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Essa pesquisa tem como objetivo mostrar um estudo de caso de um 

aluno do curso de graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) contando sobre seu processo de formação como 

profissional da educação, professor da escola básica na área de Sociologia, 

e relacionando o PIBID com a formação desse futuro professor e 

caracterizando a sua importância nesse processo, bem como seu despertar 

para o magistério dado através das práticas do projeto em que fez parte 

durante dois anos.  

Nesse trabalho falaremos sobre a formação do professor e ele 

enquanto sujeito de transformação, sobre a Sociologia como disciplina 

escolar e também sobre o subprojeto PIBID de Sociologia da UFF 

identificando as ações operacionais desse projeto e descrevendo o processo 

de formação dos licenciandos em Ciências Sociais, referenciando às 

atividades realizadas dentro da escola básica. 

A partir daí explicaremos como foi a metodologia da pesquisa, logo 

depois segue o relato da experiência desse aluno, como ele participou, como 

atuou dando e criando ideias ou interagindo com o professor supervisor e 

demais colegas, como aplicar a disciplina Sociologia dentro da sala de aula 

aproveitando diversos recursos que estimulem o interesse dessa disciplina 

pelos alunos da escola básica e que ela se torne interessante e estimulante 

ao aprendizado dos mesmos e fazer com que o aluno seja sujeito atuante e 

participativo dentro da sala até chegarmos às considerações finais onde foi 

observado o desempenho e aproveitamento da matéria pelos alunos, o 

quanto a Sociologia pode ter despertado nele a sua importância enquanto 

sujeito participativo e transformador no meio em que atua sendo a escola, a 

comunidade onde vive  ou mesmo seu grupo familiar. 
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2. PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

Nesse momento da pesquisa, falaremos aqui sobre cada um dos 

conceitos que nortearam toda a discussão trabalhada durante o estudo de 

caso em questão. São eles: a formação de professores, a Sociologia escolar 

e o subprojeto PIBID de Ciências Sociais da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) que legitimam toda a reflexão desenvolvida nessa 

proposta de pesquisa. 

 

 

2.1. A formação de professor  

 

O professor é de enorme importância na formação de jovens e 

crianças, transmitindo conhecimentos ele colabora na formação de cidadãos, 

mas também é importante repensar a formação dos professores para que 

não se tornem meros técnicos que apenas reproduzem seus conhecimentos, 

mas se tornem profissionais capacitados para detectar os problemas em sala 

de aula e o processo de aprendizado em cada aluno. 

 

“O professor de Sociologia é um sujeito do conhecimento e possui 
saberes específicos ao seu oficio. A prática desse professor, ou 
seja, seu trabalho cotidiano, não é somente um lugar de aplicação 
de saberes produzido por outros, mas também, um espaço de 
produção, de transformação, de arranjos, de permutação, de 
combinação e de mobilização de saberes que lhes são próprios. 
Portanto, os saberes desses docentes não se reduzem a uma 
função de transmissão dos conhecimentos já constituídos, a 
prática docente deles integra diferentes saberes com os quais 
esses professores mantêm diferentes relações.” (Queiroz, Paulo 
Pires, A Sociologia Escolar: Saberes e formação profissional. pág. 
9.).  
 
 
 

Muitos cursos de formação de professores são muito burocráticos e 

seus conteúdos se distanciam muito da realidade das escolas dificultando a 

prática do ensino e o aprisionamento do interesse dos alunos, a didática nem 

sempre traz novidades que possam ser um instrumento que auxilie o 

professor na prática diária do seu trabalho, não há muita inovação. Trazer a 

realidade do cotidiano do aluno, para aplicar nos temas das disciplinas, em 

sala de aula pode ser um estimulante para que esse aluno possa perceber 
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que o conhecimento pode ser seu aliado nas questões do dia a dia e que 

pode ser aplicada no seu meio social, seja na sua casa, no seu bairro, na sua 

comunidade. 

Por outro lado a desvalorização do profissional é desestimulante 

para o professor em formação que não se interessa em aprender novas 

teorias e métodos de ensinar.  Sobre esse tema a autora Selma Garrido 

Pimenta fala de sua experiência em formar professores utilizando a produção 

de pesquisas didáticas construindo em seus alunos de licenciatura, uma 

identidade como professor desenvolvendo neles uma atitude investigativa 

frente à realidade das escolas onde posteriormente irão atuar. 

 

“Para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao 
exercício profissional da docência, do curso de formação inicial se 
espera que forme o professor. Ou que colabore para sua 
formação. Melhor seria dizer que colabore para o exercício de sua 
atividade docente, uma vez que professorar não é uma atividade 
burocrática para a qual se adquire conhecimentos e habilidades 
técnico – mecânicas. Dada a natureza do trabalho docente, que é 
ensinar como contribuição ao processo de humanização dos 
alunos historicamente situados, espera – se da licenciatura que 
lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes 
– fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o 
ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. Espera – se, 
pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e da 
didática necessários à compreensão do ensino como realidade 
social, e que desenvolva neles a capacidade de investigar a 
própria atividade para, a partir dela, constituírem e transformarem 
os seus saberes – fazeres docentes, num processo contínuo de 
construção de suas identidades como professores.” (PIMENTA, 
Selma Garrido, Formação de professores – saberes da docência e 
identidade do professor. pág. 75. 1996) 

 

A autora segue falando sobre a importância social do professor 

enquanto agente transformador da sociedade que revê valores culturais e 

confronta teoria e prática. Nesse ponto entendo que é importante que o aluno 

de licenciatura esteja pronto para perceber a amplitude de seu trabalho, 

depois de formado, para ser um agente disseminador de ideias, perceber na 

sala de aula as diferentes necessidades de seus alunos, como cada indivíduo 

é único e perceber as coisas de acordo com seus vínculos culturais e meio 

social. Um professor é um agente disseminador de atitudes e pode estimular 

o aluno ao debate de ideias e percepção de espaço social. 
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2.2. Sociologia escolar 

 

Em 14 de agosto de 2006, o Ministério da Educação aprova a 

obrigatoriedade da inclusão do ensino das disciplinas de Sociologia e 

Filosofia no currículo escolar do ensino médio, alterando o artigo 10 da 

Resolução CNE/CEB nº 3/98, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio, tendo então as escolas a partir dessa data o período de 

um ano para se adaptarem à nova lei, levando a obrigatoriedade então 

somente para o ano letivo de 2008.  

 
 
“A Presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho 

Nacional de Educação, no uso de suas atribuições legais, e de 
conformidade com o disposto na alínea “c” do § 1º do artigo 9º da 
Lei nº 4.024/1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131/1995, 
com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 38/2006, homologado 
por despacho do Senhor Ministro de Estado da Educação, 
publicado no DOU de 14/8/2006, resolve: [...] 
Art. 2º São acrescentados ao artigo 10 da Resolução CNE/CEB nº 
3/98, os § 3º e 4º, com a seguinte redação: § 3º No caso de 
escolas que adotarem, no todo ou em parte, organização curricular 
estruturada por disciplinas, deverão ser incluídas as de Filosofia e 
Sociologia.”. (Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/rceb04_06.pdf). 

 

A partir então da conquista da obrigatoriedade do ensino da 

disciplina de Sociologia, outros problemas ainda não estariam sanados. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, Artigo 

36, § 1º, Inciso III, “ao fim do ensino médio, o educando deve apresentar 

domínio de conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício 

da cidadania”. A falta de um currículo mínimo próprio que atendesse as 

demandas da disciplina para norteamento das aulas, que até então muitas 

vezes eram ministradas por professores de outras áreas de formação, sendo 

essa principalmente História e Geografia, evidenciava que o proposto pela 

LDB não seria respaldado pelo currículo mínimo.  

 
 

“Também percebi, e tive a oportunidade de vivenciar quando fui 
convidado a ministrar aulas, que também o professor fica em 
situação bastante vulnerável pela falta de um conteúdo definido 
para o currículo da disciplina. O PCN é temático, amplo, vago e 
pouco preciso em relação à seleção dos conteúdos. Tanto o de 
2005, quanto o de 2006, salientavam que a “a Sociologia não 
chegou a um conjunto mínimo de conteúdos sobre os quais haja 
unanimidade” (SCARAMELLA, Guilherme, Sociologia no Ensino 
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Médio: percepções a partir de experiências em sala de aula. Pág. 
9, 2007). 

 

 

Uma das principais dificuldades encontradas pelos professores de 

Sociologia é a visão que os alunos do Ensino Médio têm da disciplina, que 

para eles é nova, pois durante o Ensino Fundamental, ela não é oferecida. 

Diferente de matérias como Português, História e Matemática, que os alunos 

já têm familiaridade, a Sociologia sequer eles sabem qual a finalidade 

(podemos aqui ressaltar como seria importante que a disciplina fosse 

oferecida desde os primeiros anos do Ensino Fundamental). Esse 

distanciamento é natural e causado pelo estranhamento, cabe ao professor 

aproximar o conteúdo da disciplina que é extremamente teórico ao cotidiano 

dos alunos. 

 

“Professores de Sociologia tendem a se expressar com linguajar 
com termos sociológicos e é preciso cuidado para perceber que 
seu público - alvo, os aluno, não tem condições de acompanhar 
seu raciocínio. Mesmo as PCNs para a matéria parecem ter sido 
escritos por e para Sociólogos. Além disso, a diferença do capital 
cultural do professor em relação ao aluno é muito grande. [...] Para 
que o aluno possa ver a matéria como algo concreto, tirando a 
disciplina da visão de ciência abstrata e praticamente invisível a 
eles, é necessário que o professor trabalhe primeiro a 
compreensão de que a Sociologia existe.” (SCARAMELLA, 
Guilherme, Sociologia no Ensino Médio: percepções a partir de 
experiências em sala de aula. Pág. 19, 2007). 

 

O maior cuidado que um professor de Sociologia da escola básica 

deve ter é não se fixar em aulas predominantemente expositivas, não usar 

recursos didáticos e trabalhar com a linguagem acadêmica com a qual 

estamos acostumados no nosso dia a dia. Isso pode ser feito de diversas 

maneiras, uma dessas formas é a apropriação de elementos sociais do 

contexto em que aqueles alunos estão inseridos e usar assim como 

ferramenta de aplicação da matéria em sala de aula fazendo o aluno 

relacionar sua vida cotidiana com elementos sociológicos.  
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2.3. O subprojeto PIBID de Sociologia da UFF 

 

O Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é 

um projeto coordenado pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Nível Superior (CAPES) que é um órgão do Ministério da Educação, onde 

visa o aperfeiçoamento dos estudantes das graduações em licenciatura do 

ensino superior brasileiro em conjunto com escolas públicas da educação 

básica, concedendo bolsas para estes alunos. Os licenciandos são inseridos 

no contexto escolar, devendo desenvolver projetos pedagógicos 

supervisionados por um professor da instituição e de um coordenador na sua 

universidade. Estes deverão participar de todo processo de estruturação das 

aulas, desde os planejamentos anuais, bimestrais e de aula, como em 

atividades a serem desenvolvidas com os alunos da escola em que atuam.  

Aqui falaremos sobre o subprojeto PIBID de Sociologia da UFF 

coordenado pelo Professor Doutor Paulo Pires de Queiroz, onde conta com 

atualmente, três professoras supervisoras: Claudia Pessi, Tanit Rabiega e 

Rachel Zeitoune e 12 bolsistas da graduação em Ciências Sociais: Anny 

Caroliny Farah, Camila Leite, Camila Marques, Camila Valente, Gabriela 

Oliveira, Guilherme Oliveira, Gustavo Dias, Felippe Falzoni, Ingrid Gomes, 

Márcia Oliveira, Narrinan Botelho e Paulo, que atuam em escolas da rede 

pública estadual em Niterói – RJ.  

A divisão do grupo é feita em três, de acordo com a quantidade de 

supervisoras. Dada a divisão, os integrantes do grupo trabalharão juntos 

durante um ano, frequentando a escola onde atua a sua professora 

supervisora e planejando as aulas e suas atividades, produzindo artigos, 

viajando para participar e apresentar trabalhos em eventos como o Encontro 

Nacional sobre o Ensino de Sociologia na Educação Básica (ENESEB) e 

Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC). 

Após esse período de um ano letivo escolar, há uma rotatividade 

entre os bolsistas e as supervisoras, visando o contato com diferentes tipos 

de didática e escolas.  

O licenciando de Ciências Sociais, que participa do PIBID, fica mais 

bem preparado para as funções do magistério, pois durante o estágio 
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obrigatório das práticas de ensino (disciplina Pesquisa e Prática de Ensino 

(PPE), obrigatória na grade curricular da licenciatura na UFF, no total são 

quatro, sendo preciso cumprir uma carga horária de 40 horas por prática), o 

aluno não participa da elaboração das aulas junto ao professor da escola, ou 

de quaisquer outras tarefas, atua apenas como observador do espaço 

escolar, e na sua última PPE, apresenta uma aula na escola em que estagia. 

Já no PIBID, todos os passos de elaboração, o bolsista tem participação e 

pode também opinar, dá aulas, produz atividades, etc. Isso faz com que o 

licenciando se sinta mais seguro para assumir uma sala de aula quando 

concluir sua graduação e com isso se tornam professores mais bem 

preparados e competentes. Além da parte prática, percebemos que o PIBID 

auxilia o professor a tomar consciência de seu papel enquanto ser agente de 

transformação dentro da escola básica. Pois através dessas práticas e 

métodos exercitados ao longo de sua atuação dentro do projeto procura 

despertar nos alunos a necessidade e a importância de atuar como indivíduo 

e perceber as responsabilidades e deveres dentro da sociedade que vivem. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA  

 

Essa parte do relato de pesquisa vai desenhar o caminho que 

percorremos durante a operacionalidade do estudo. Aqui a metodologia 

usada foi uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso sobre a 

experiência de um professor de sociologia em processo de formação.  

O estudo de caso é um método em que se consiste numa forma de 

aprofundar sobre determinado assunto a partir de um individuo. Um estudo 

de caso pode ser exploratório, descritivo ou analítico. No nosso caso foi 

usado o estudo de caso descritivo para falarmos sobre um caso particular de 

um professor em formação que através do PIBID se descobriu professor e 

adquiriu experiência e segurança para egressar da universidade e assumir 

uma sala de aula bem preparado e com conhecimento sobre os materiais e 

os métodos de aplicação da matéria para bom aproveitamento do ensino de 

Sociologia. Usaremos esse relato não só para contar a experiência de um 
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graduando em licenciatura das Ciências Sociais, mas também mostraremos 

a importância de se investir em recursos no Ensino Superior na área da 

educação, que muitas vezes é negligenciada. Essa importância se da pelo 

fato de que nem sempre o aluno sai preparado da Universidade para assumir 

uma sala de aula com diversos indivíduos em formação. A área da educação 

também carece de uma formação específica, tal como nos cursos que 

demandam muitas horas de estágio, como por exemplo, as Engenharias, 

Medicina, Direito, dentre outras. O PIBID preenche essa lacuna existente nas 

licenciaturas, possibilitando assim a formação de um profissional reflexivo, 

preparado para sua vida profissional e alguém que entenda as demandas e 

esteja disposto a contribuir para uma educação pública de qualidade.  

Será um educador confiante e convicto de que fará um bom trabalho 

como professor e alguém que perpetuará conhecimento para os nossos 

jovens, o licenciando que participa de um programa de formação como o 

PIBID. 

 

 

4. O ESTUDO DE CASO – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Nessa parte da pesquisa, será apresentado o estudo de caso. O 

relato de um estudante de Ciências Sociais da UFF, professor de Sociologia 

em formação e bolsista do PIBID desde março de 2014 ainda em atuação. O 

nome desse bolsista será preservado, para qualquer necessidade será 

usado “X”.  

No mês de março de 2014, enquanto cursava a disciplina de 

Pesquisa e Prática de Ensino I, houve processo seletivo para integrar o 

projeto e “X” se interessou e foi buscar informações para saber exatamente 

do que se tratava o PIBID. Logo de antemão o que chamou atenção foi o fato 

de serem oferecidas bolsas, como qualquer aluno de graduação, o fato de 

receber uma bolsa no valor de 400 reais é algo atrativo para quem 

permanece o dia inteiro na Universidade e não tem disponibilidade de horário 

para trabalhar.   

Quando conseguiu a bolsa, “X” não tinha pretensão de se tornar 

professor, “a licenciatura no curso de Ciências Sociais era muito renegada 
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quando “X” entrou para Universidade, ninguém dava muita atenção” disse. 

Aprovado no vestibular de 2011 e ingressando na UFF em 2011.2, ainda era 

possível entrar sem optar entre o bacharelado e a licenciatura, podendo 

assim cursar ambos ao mesmo tempo.  

Ao participar das reuniões semanais que acontecem sempre no 

horário de 08h00min até 12h00min, às quintas-feiras, onde se debatiam 

teorias de saberes sobre a docência, experiências, planejamentos e tudo que 

envolva organização e conhecimento escolar, “X” começou a se interessar 

mais sobre aquilo e ao começar a frequentar a escola na qual trabalharia 

com aquele grupo durante um ano e ver tudo o que planejou com o grupo se 

concretizando, fez com que o seu interesse só aumentasse cada vez mais. A 

primeira escola em que atuou pelo PIBID foi o colégio Liceu Nilo Peçanha 

que fica na região central de Niterói. É um colégio público estadual que 

diverge bastante da realidade em que outras instituições estaduais estão 

inseridas. O colégio tem uma arquitetura antiga e conta com salas de vídeo e 

laboratório de informática. Tem uma estrutura que suporta que o professor 

ponha em prática exatamente o que planejou para suas aulas. 

 

 - Como foi começar em uma escola pública que é referência? 

 

- “Acho que foi bom começar em uma escola diferente das que eu sempre 

tive contato, diferente das que eu estudei. Sei que é bem diferente da 

maioria das escolas públicas, mas foi bom pra enxergar o outro lado, onde 

os professores são comprometidos, nunca faltam, a escola é limpa...”  

 

- Sobre o que seria “enxergar esse outro lado”:  

 

- “Eu estudei em escola pública a maior parte da minha vida e não eram 

escolas em locais de difícil acesso, uma das coisas que mais me mexe até 

hoje é o fato de no meu terceiro ano do Ensino Médio a professora de 

Geografia só ter ido duas vezes durante todo o ano, pra quem queria ir pra 

área de humanas assim como eu, a disciplina era muito importante. Nesse 

mesmo ano eu fiquei feliz por ter a oportunidade de então ter aula de 

Sociologia; terminei o Ensino Médio em 2006 e até então não era obrigatório 
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o ensino dessa disciplina, mas desde antes disso eu pensava em cursar 

Ciências Sociais, então ter aula de Sociologia era uma expectativa muita 

grande. Mas acabei me decepcionando, pois a professora mal dava aula e 

passou o ano letivo inteiro falando apenas sobre sistema de castas. Então 

quando eu comecei a me interessar pelo magistério, o meu maior incentivo 

era em ser para meus futuros alunos o professor que eu não tive e gostaria 

de ter tido, comprometido com o que faz.”. 

 

“X” atuou como bolsista no Liceu Nilo Peçanha de março de 2014 até 

dezembro de 2014 acompanhando as aulas da professora Claudia Pessi 

juntamente com os outros bolsistas que compunham o grupo. Como a 

professora tempo depois saiu por conta de uma licença maternidade, a 

professora Tanit Rabiega assumiu seu lugar e permaneceu com esse 

mesmo grupo de bolsistas até agosto de 2015 atuando no Liceu, pois após 

um erro burocrático a mesma teve que mudar sua locação e em Setembro 

de 2015 foi para o Colégio Paulo Assis Ribeiro, mais conhecido como 

CEPAR. Nesse ponto já haviam sido feitas alterações nos membros do 

grupo. Lá foi uma experiência completamente diferente da escola anterior, 

pois a professora e os bolsistas assumiram uma turma de primeiro ano do 

Ensino Médio que estavam até aquele momento sem aula da disciplina de 

Sociologia e no lugar tinham horário vago. Pois para uma turma de primeiro 

ano, a Sociologia já é uma completa novidade, e atrair a atenção de uma 

turma onde tudo é novidade, inclusive para os bolsistas, é algo complicado. 

No começo os alunos não se abriram para a professora e os bolsistas, mas 

esforços não foram medidos, como aulas dinâmicas para trair atenção dos 

alunos. Pouco tempo depois o grupo contou com a ajuda da semana da 

consciência negra, presente em todas as escolas, e com isso foi elaborado 

um trabalho que envolveria toda a turma (e quando a turma do segundo ano 

soube do trabalho, também se interessou e quis participar). Os próprios 

alunos produziram um vídeo, filmaram, entrevistaram alunos e funcionários, 

falando sobre o racismo na escola. Eles adoraram o resultado e foram 

convidados pelo grupo para visitar a UFF e participar da apresentação do 

mesmo na Semana Acadêmica (A Semana Acadêmica é um período em que 

na Universidade os alunos apresentam os resultados de suas pesquisas). Ao 
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final da apresentação, os estudantes disseram que tinham aprendido a 

importância de se saber Sociologia e que passaram a gostar da Sociologia, 

pois ela explica muita coisa na vida deles. “X” diz que a sensação de ver 

jovens se tornando cidadãos críticos e reconhecendo seu lugar na 

sociedade, seus direitos e deveres foi e é gratificante demais.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa pesquisa vimos sobre o processo de formação do professor, 

especificamente o professor de Sociologia, vimos também sobre o PIBID, um 

projeto do governo federal onde capacita o aluno de licenciatura, que 

participando do cotidiano das escolas públicas do Brasil aprende a lecionar 

através da prática, desde o planejamento de aulas até sua execução. Além 

disso, também vimos o estudo de caso que impulsionou a produção desse 

artigo monográfico, descrever brevemente esse relato de experiência é de 

extrema importância para que percebamos a importância de se investir na 

educação. Com o risco de corte desse projeto que ajudou a tantos 

licenciandos e se fez descobrir tantos educadores promissores, devemos 

não medir esforços para que não se extinga algo tão eficaz na formação 

desses profissionais do magistério.  

É tão importante quanto se ter uma formação específica nos cursos 

de licenciatura, tal como nas Engenharias, Medicina e outros, onde o 

graduando deve fazer várias horas de estágio, a fim de se preparar 

profissionalmente. Essa formação não existe nos cursos de licenciatura da 

UFF, salvo algumas disciplinas, como ditas antes que exigem carga horária 

de estágio para observação. A precarização desses cursos forma 

profissionais despreparados. Devemos perceber a importância do professor 

seja ele de qual nível de educação, fundamental, médio ou superior, pois em 

todos os casos ele estará colaborando para a formação de cidadãos. Investir 

na formação dos mesmos é investir na formação de todos, e com isso 

construirmos uma sociedade mais reflexiva e crítica.   
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8. ANEXOS 

 

 

Fotos no Liceu Nilo Peçanha (2014) 
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Campo com os alunos do Liceu Nilo Peçanha em visita à UFF. 

 

 

 

 

 

Fotos dos alunos do colégio Paulo Assis Ribeiro (CEPAR), durante a 

Semana Acadêmica na Universidade Federal Fluminense. (2015)  
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Dinâmica em grupo no CEPAR 

 

 

 


